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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS. La biopsia renal transjugular (BTJ) es una alternativa en pacients amb 
contraindicació per la biòpsia renal ecoguiada percutània.L'objectiu és descriure l’experiència de la BTJ al nostre 
centre en relació a la seva indicació, complicacions i rendibilitat diagnòstica. 
MATERIAL I MÈTODES: Estudi descriptiu retrospectiu de totes les biòpsies renals transjugulars realitzades al 
nostre centre des de gener del 2003 a decembre del 2018, a partir del registre de biòpsies renal del servei de 
Nefrologia i història clínica. 
RESULTATS: Mostra de 56 pacients: 31 homes (55%) mitjana d'edat de 62 anys (IQ 25-75 [52,5-69,5]) Més d’un 
50% presentaren hematúria al moment de la biòpsia, mitjana de creatinina de 2,69mg/dl (IQ [1,7-4,3]) i mitjana  
de proteïnúria en 24 hores de 2g (IQ [0,39-4,9]). La mitjana de pressió arterial sistòlica i diastólica pre-biopsia va 
ser de  140 i 75 mmHg. La indicació de biòpsia renal més freqüent va ser la insuficiència renal aguda, seguit de 
malaltia renal crònica, en 5 casos la síndrome nefròtica. Indicació de BTY més freqüent va ser la impossibilitat 
tècnica en 13 de 56 casos (incloent ronyons infracostals, obesitat i MPOC), alteracions en hemostàsia (n=6), 
plaquetopènia (n=5) i monorrens (n=7). El 12,5% de les biòpsies van ser hepato-renals. Mitjana de cilindres de 
2,5 -+ 1,2, mitjana de glomèruls 5,8 -+ 5,8. Es va obtenir diagnòstic en 2/3 de les biòpsies renals.Els diagnòstics 
histològics més freqüents van ser nefropatia IgA, glomerulonefritis membranoproliferatives i microangipatia 
trombòtica. Es van diagnosticar tres compliaciones majors: trencament de fòrnix i dos requeriments 
transfusionals per extravasació de contrast i hematoma subcapsular. 
Conclusions: Al nostre centre la BTJ ens va permetre el diagnòstic histològic de la nefropatia en 2/3 dels 
pacients.Així, la BTJ és una tècnica útil per obtenir un diagnòstic histològic renal i subseqüent tractament dirigit 
en malalts amb contraindicació per biòpsia renal percutània. 
 


